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In the period discussed, urbanisation gave range to a process in the course of which eth-
nic identity slowly united with local identity. Simultaneously, migration had an influence
on the nation-states' relation. Sometimes migration within the nation created urban com-
munity, in other cases migration passed through national boundaries.

Migráció és etnikai identitás

Számos helyzetben a migráció fontos elem az etnikai identitás fejlõdésében és az új ta-
gok toborzásában a kisebbségi csoportokban. A migráció mértéke és milyensége ugyan-
csak kihat a kormányok (helyi és nemzeti egyaránt) reakcióira egy bevándorló kisebbsé-
gi csoport jelenlétére. A migrációs elméletnek hatalmas szakirodalma van, ahogy a mig-
ráció szociológiai, gazdasági és geográfiai kihatásainak is, különbözõ helyzetekben és
idõszakokban. Ez a fejezet kiindulópontként kezeli ezeket a forrásokat, és megpróbálko-
zik egy összehasonlító értékeléssel a migráció viszonylagos fontosságáról azon nemzeti
kisebbségek fejlõdése szempontjából, akikkel ez a kötet foglalkozik. Minden összeha-
sonlító elemzés a túlzott leegyszerûsítés és a hamis beállítás kockázatával jár, de a meg-
állapításokat alátámasztó adatokat megtaláljuk magukban az esettanulmányokban.

Azt állíthatjuk, hogy legalább négyféle módja van annak, ahogy a migrációs tapaszta-
lat kihathat a kisebbségi csoportok toborzására és etnikai identitására.

Elõször is a migráció eredete, idõzítése és szelektivitása nagyban befolyásolta a kisebb-
ségi csoport társadalmi, gazdasági és kulturális jellemzõit. A migráció hatott a nem do-
mináns csoport korára, nemére, családszerkezetére, az osztályokra és a foglalkozásbe-
li jártasságra, és e jellemzõk kombinációja segített megformálni a csoport identitását.
Kijelenthetjük, hogy az eredet, az idõzítés és a szelektivitás terén legegységesebb mig-
rációs tapasztalatokkal rendelkezõ csoportoknak voltak a leghomogénabb jellemzõi,
így könnyebben fejlõdtek erõs etnikai identitássá.

Másodszor maga a migrációs tevékenység és az általa létrehozott közös tapasztalat segí-
tett összekötni a csoportot, és táplálta a kulturális identitást még egy olyan kisebbségi
csoporton belül is, amely egyébként változatos elemeket tartalmaz. Így ahol a migrá-
ció a szûkölködés, a viszontagságok és a diszkrimináció közös megtapasztalásával
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* Forrás: Ethnic Identity in Urban Europe. A testes kötet táblázatait ehelyütt nem közöl-
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járt, ahol a migráns csoport rövid idõn belül elérte városi célpontját, ahol a kisebbségi
csoport jellemzõi élesen eltértek a domináns csoportétól, ott az etnikai identitás erõs
érzése tudott kifejlõdni. Azokban a csoportokban, amelyekben hiányzott a migrációs
traumák közös megtapasztalása és nem egy teljesen idegen közösségbe érkeztek, ke-
vésbé fejlõdhetett ki a koherens csoportidentitás.

Harmadszor a folyamatos migráció fontos lehet az etnikai identitás megõrzésében egy
idõszakon keresztül. Egy etnikai csoportnak a városba irányuló alacsony szintû, folya-
matos migrációja megerõsítette a társadalmi és kulturális sajátosságokat, és megaka-
dályozta a gyors asszimilálódást a domináns kultúrába. Bár, ahol a nemzetiségi migrá-
ció abbamarad, vagy élesen új formát ölt, az etnikai közösség fokozatosan felhígulhat,
és a csoportidentitás idõvel csökkenhet.

Negyedszer a migrációs folyamat milyensége hatással volt arra a módra, ahogyan a do-
mináns társadalom és kormány érzékelte a csoportot. Egy bevándorló csoport, amely
nagyszámú volt, rövid idõszak alatt jelent meg, a domináns népességtõl élesen külön-
bözõ jellemzõi voltak, és politikailag, gazdaságilag vagy kulturálisan fenyegetõnek
tûnt, általában erõs negatív reakciókat váltott ki a városokban. Ez a nem domináns cso-
portok elleni személyes diszkriminációban vagy erõszakban testesült meg, illetve a
kormány tetteiben, melyekkel a kisebbség befolyását igyekeztek korlátozni a domi-
náns népességre.

Bár a városi etnikai kisebbségek gyakran migrációt követõen keletkeznek, de a kötetben
szereplõ esettanulmányok áttekintése azt hangsúlyozza, hogy ez nem feltétlenül van így.
Négy esetben (németek Prágában, görögök Isztambulban/Konstantinápolyban, flaman-
dok Brüsszelben és szlovének Karintiában) a nem domináns etnikai csoport eredetileg
azért keletkezett, mert a bennszülött népességet elárasztotta más csoportok késõbbi mig-
rációja és a termékenység és halandóság megkülönböztetõ hatása. A migrációs tapaszta-
lat így nagyrészt irreleváns az olyan csoportok számára, mint például a németek Prágá-
ban, de a saját ellenõrzésükön kívül esõ demográfiai körülmények miatt egy etnikai ki-
sebbség helyzetében találták magukat, akik megkülönböztetõ kultúrájukért küzdenek
egy olyan városban, amelyet hagyományosan az otthonuknak tekintenek. Néhány eset-
ben az 1850–1940 közötti idõszakban egy második migráció által újabb megerõsödés
volt tapasztalható a kisebbségi csoportban (például Prága, Brüsszel, Isztambul), de ez a
késõbbi migráció nem tudta lényegileg megváltoztatni a városokban kialakult közössé-
geket.

Más esetekben, bár a kisebbségi csoport fõ sajátosságai és hatása a XIX. századi mig-
rációt követõen alakultak ki, a bevándorló közösség beolvasztódott egy már hosszú ide-
je fennálló közösségbe. Így a XIX. században Triesztbe bevándorló zsidók egy a XIV.
század óta létezõ közösséghez csatlakoztak; a katolikus írek Liverpoolba vándoroltak,
ahol már jelentõs ír népesség élt; a Budapestre és Pozsonyba költözõ szlovákok már meg-
levõ szlovák közösségekhez csatlakozhattak. Néhány esetben ezek közül a késõbbi be-
vándorlók sajátosságai eltértek az alapító közösségétõl: az azonos etnikai és kulturális
eredet ellenére eltérõ társadalmi és gazdasági tulajdonságaik azt jelentették, hogy nem al-
kottak önálló kulturális csoportot a városban. Más esetekben a folyamatos migráció meg-
erõsítette a bevándorló csoport megkülönböztetõ jegyeit. Például a trieszti szlovén kö-
zösséget idõrõl idõre migrációs hullámok sorozata erõsítette, illetve a külsõ területekrõl
a város központjába irányuló mozgás. Így az újabb migráció nem mindig volt szükséges
az erõs etnikai identitás megteremtéséhez és megõrzéséhez, és a migráció második gene-
rációja nem szükségszerûen változtatta meg a kulturális vonásokat. 13



Migrációs okok, mechanizmusok és szelektivitás

A legtöbb tanulmány a migráció mechanizmusát az eredeti és a célterület között mûködõ
taszító és vonzó erõk harcaként jellemzi. A taszító és vonzó erõk kombinációja meghatá-
rozza a kiindulópontot, ahonnan az egyén mozog, és a célállomás választását. Amikor
azonos erõk hatnak nagyszámú egyénre, akkor jöhet létre egy meghatározott etnikai cso-
port mozgása egy célállomás felé. A legáltalánosabb kiváltó ok gazdasági: a forrásokhoz
viszonyított túlnépesedés taszítja, a nagy városi munkaerõpiac gazdasági elõnyei pedig
vonzzák a bevándorlókat. Mindazonáltal számos más vonzó és taszító tényezõ elképzel-
hetõ: vallási vagy politikai üldöztetés éppúgy, mint társadalmi és pszichológiai okok és a
természet vagy az emberek által elõidézett katasztrófák. Legyen bármi is a mozgás pon-
tos oka, amikor a bevándorlók egy megkülönböztetett csoportja azonos taszító és vonzó
erõk tapasztalásán osztozik, akkor az összekötheti a csoportot és növelheti az etnikai iden-
titást.

A 12 esettanulmány áttekintése azt sugallja, hogy a taszító és vonzó erõk relatív fon-
tosságának kiértékelése nem könnyû, és ezért a legtöbb csoportnál a pontos okok és me-
chanizmusok az idõk során és a társadalmi és gazdasági osztályok között keveredtek, lét-
rehozva az egyéni migrációs viselkedés sokrétû szövedékét. Bár a taszító és vonzó erõk
közötti egyensúlyt nehéz felmérni, de világos, hogy a mozgások legfõbb oka gazdasági
volt. Minden esetben, ahol egy nem domináns csoport alakult ki a migrációt követõen, a
mozgást kiváltó inger az eredeti terület gazdasági nyomásának (a legtöbb esetben a vidé-
ki környezet túlnépesedése) és a városi munkaerõpiac gazdasági vonzerejének kombiná-
ciója volt. A finnek Szentpétervárra, illetve a zsidók Triesztbe költözése szokatlan volt,
mert nagy részük más városokból jött, de õket is a viszonylag nagy és terjeszkedõ keres-
kedelmi piac vonzotta.

A gazdasági okokhoz viszonyítva a többi tényezõ viszonylag rövid ideig ható és átme-
neti jelentõségû volt. Az éhínség, mint például Írországban (1847–1849) és Finnországban
(az 1860-as évek) domináns taszító tényezõ volt, melynek (fõleg az írek esetében) hosszú
távú hatásai voltak, de ezeket az eseményeket helyesebb a mozgások folyamata egy részé-
nek tekinteni, melyben a taszító és vonzó erõk viszonylagos fontossága idõrõl idõre válto-
zott. Hasonlóképpen, a zsidó közösségek vallási üldöztetése is elõidézhet olyan specifikus
migrációs áradatot, mint a korfui zsidók Triesztbe költözése, de ez egyszerûen csak kiegé-
szítette a zsidó migrációt, mely fõleg gazdasági okokból már folyamatban volt.

Az éhínséghez vagy a vallási üldöztetéshez hasonló specifikus események fõ hatása az
volt, hogy megváltoztatták a migrációs áramlás jellegét. Az erõs taszító tényezõk gyakran
vezettek a társadalom tág keresztmetszetén jelentkezõ, nem szelektív migrációhoz, míg a
bevándorlók rendelkeztek egy pozitív vággyal az újítás és a változás iránt, és hogy létre-
hozzák az eredeti csoport egy magasabban szelektív szub-csoportját. A vonzó és taszító
erõk relatív fontosságának változása egymás után hatott az etnikai identitásra. Például az
éhínség elõl menekülõk szegényebbek voltak a krízis elõtt és után érkezõknél, így válto-
zatosságot hoztak az etnikai csoportba. A kulturális identitást a csoportban mint egészben
tanulhatták, de egy megkülönböztetett szub-csoportot alkothattak a kisebbségi populáci-
ón belül. Specifikus események (mint az éhínség) drámaian megnövelheti a migráció vo-
lumenét, mely megváltoztathatja a domináns népesség és a korábbi bevándorlók viszo-
nyát hozzájuk. Természetesen Liverpoolban sok, az éhínség elõtti ír betelepülõ rossz né-
ven vette azt a terhet, amit a nincstelen, új bevándorlók jelentettek, és azt a negatív image-
t, amit utólag minden írnek tulajdonítottak.
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A vonzó és taszító tényezõk relatív fontossága idõvel az éhínségi migrációnál kevésbé
komoly következményekkel is változhat. A finnek mozgása Vadsø ba, Észak-Norvégiá-
ban, számos kölcsönösen ható tényezõ eredménye, mint amilyen a vidéki túlnépesedés és
az idõnkénti éhínségek taszító ereje, a jó halászati lehetõségek és a kihasználatlan terüle-
tek, az északfinnek hagyományosan magas mobilitása, az információ áramlása és Vadsø
pozíciója, mint az Atlanti-óceánra induló utazások kiindulópontja. Ezen taszító és vonzó
tényezõk relatív fontossága az idõk során változott, de úgy tûnik, hogy nem gyakoroltak
fõ hatást Vadsø ban a finn népesség etnikai identitására vagy belsõ koherenciájára.

Az esettanulmányokban a legtöbb bevándorló nagyban idomult a fiatal, vállalkozó
szellemû bevándorlók sztereotípiájához, akiket ténylegesen kiválasztottak. Az olyan erõs
taszító erõk eredményezte migrációs áramlások, mint az íreké Liverpoolban, a katoliku-
soké Belfastban és (fõleg az 1860-as években) a finneké Vadsø ban, kevésbé voltak sze-
lektívek, és az idõsebb bevándorlók és családi csoportok nagyobb keveréke volt, míg né-
hány zsidót, németet és görögöt az esettanulmányokban inkább a státus és a rátermettség,
mintsem a kora alapján választottak ki. A Triesztbe és Vadsø ba vándorlók között jelentõs
volt a nõk jelenléte. Az esettanulmányokban csak kevés bizonyítékát találjuk annak a ki-
jelentésnek, hogy a migrációs szelektivitás csökkenti a migrációs áramlás folytatódásá-
nak hosszát, de számos esetben a kritérium, aminek alapján a szelekció történt, az idõk
során változott. Így a zsidók trieszti migrációjának késõbbi szakasza alacsonyabb státu-
sú embereket hozott be, mint a már megalakult közösség: ez az etnikai közösségben bel-
sõ feszültséget okozott.

A nem domináns csoportok demográfiai jellemzõi, a különösen magas termékenységi,
halálozási és házassági arányok vagy a nemek kiegyensúlyozatlan aránya szintén hatott
a migrációs hullám szelektivitására a vonzó és taszító erõk viszonylagos erõsségének
megfelelõen. A megkülönböztetõ demográfiai viszonyok növelhetik a kisebbség látható-
ságát a városi társadalomban, és befolyásolhatják a domináns népesség reakcióit. Ahol a
migrációs folyamat a célterületre olyan demográfiai jellemzõket visz, mint amilyen a
magas termékenység, ez egyaránt vezethet a kisebbségi csoport gyors növekedéséhez, és
a nagy valószínûségéhez annak, hogy a domináns csoportban kialakul egy félelem, hogy
elárasztják õket a bevándorló csoportok.

Ezek a folyamatok különösen nyilvánvalóak voltak a katolikus lakosság esetében, a
XX. századi Belfastban. A protestánsok fiatal kora és magas termékenysége miatti eset-
leges többségbe kerülésük félelmetesnek tûnt a katolikus lakosság számára, mert ezáltal
hagyományos dominanciájuk a város gazdasági és politikai életében elmosódna. A kato-
likusok kisebbségbe kerülésétõl való félelem, mely az eltérõ demográfiai szerkezetükbõl
eredt, fontos tényezõ volt, mely kihatott a kisebbséggel szembeni elõítéletre és diszkri-
minációra Belfastban a XX. században. A demográfiai körülmények szintén hatással vol-
tak a németek helyzetére Prágában és a görögökére Isztambulban, a XIX. században.
Mindkét esetben ezeknek a viszonylag magas státusú csoportoknak alacsony volt a ter-
mékenysége a XIX. században, és más kultúrák fiatal csoportjai uralták õket. Minden
egyes esetben a csoport demográfiája befolyásolta pozíciójukat a város kulturális és po-
litikai életében, és idõvel hatott a csoportidentitás fejlõdésére a kisebbségi kultúrán belül.

Bár a szelektivitás jellemzõ volt, a legtöbb esettanulmány azt sugallja, hogy az erõs
kulturális identitás kialakításához és megtartásához több köze volt a csoport társadalmi,
gazdasági és politikai tevékenységének a befogadó közösségben, mint a migráció szelek-
tivitásának. A szlovének migrációjakor Triesztbe a populáció túlnyomóan alacsonyan
képzett és vidéki volt, de a szlovének kulturális sikere a városban egy kis szlovén elit cso-
port tevékenységének volt köszönhetõ, akik kiterjesztették a szlovéniai politikai törekvé- 15



seket. Csak kevés közös volt bennük a bevándorlók domináns jellemzõivel, de a szegény
szlovének képesek voltak azonosulni és hasznot húzni az elit politikai tevékenységébõl,
közös kulturális identitásuknak és magának a nemzeti mozgalom fokozott törõdésének
köszönhetõen a társadalmi problémák iránt.

Folytatódó kapcsolat a kiindulási és a célterület között

Megállapíthatjuk, hogy a kiterjedés, amíg a nemzetiségi migráció a kiindulási területtõl
az idõk során folytatódott, együtt a folyamatos kapcsolat és a visszatérés lehetõségével,
sajátos hatással volt a kulturális identitás megõrzésére egy nem domináns csoporton be-
lül. A hasonló társadalmi és kulturális jellemzõkkel rendelkezõ migránsok folyamatos
mozgása és a kapcsolat fenntartása az eredeti területtel visszatérõ barát- és rokonlátoga-
tásokon keresztül megerõsíthette a kisebbségi csoport kultúráját. A kapcsolat hiánya a
hagyományos kultúrterülettel a kulturális identitás feloldódásához és a domináns városi
közösséghez való gyors asszimilálódáshoz vezethet.

Minden esettanulmányban, ahol a migráció kezdetben fontos volt, a nemzetiségi mig-
ráció vagy megszûnt, vagy méretében és összetételében drámai változáson ment keresz-
tül az 1850–1940 közötti idõszak alatt. A kisebbségi csoport fõ jellemzõit egyetlen nagy,
viszonylag rövid idõre koncentrálódott migráció határozta meg. Ahol a migráció folyta-
tódott, általában a volumene erõsen lecsökkent (írek Liverpoolban) és/vagy határozottan
más jellemzõi voltak (zsidók Triesztben). Szinte valamennyi esetben a megtett viszony-
lag kis távolság tette elméletileg lehetõvé a visszatérést és a folytatódó kapcsolatot a szü-
lõfölddel. Lehet osztályozni a nem domináns csoportokat abból a szempontból, hogy mi-
lyen mértékben tartják a kapcsolatot a szülõfölddel. Egyedül a trieszti és krakkói zsidó
bevándorlók esetében nem volt fontos az etnikai identitás számára a kapcsolat a kiindu-
lási területtel. A zsidók a migrációt elkerülhetetlennek tartották, etnikai identitásuk alap-
ja pedig inkább a közös vallásos hit volt, mintsem egy közös hazával való azonosulás.
Bár a Galíciából Krakkóba vándorló zsidók meg tudták õrizni a kapcsolatot vidéken ma-
radt barátaikkal és rokonaikkal, de ez nem volt alapvetõ etnikai identitásukban.

Bár azok a nem domináns csoportok, amelyek más bevándorlók bejövetele által ala-
kultak ki, meglehetõsen függetlenek voltak kulturális anyaországuktól (hagyományos
otthonukban kisebbségnek tekintették magukat), a legtöbb esetben a kisebbség etnikai
identitása a folyamatos migráció és kapcsolat révén erõsödött meg. Így a brüsszeli fla-
mandokat a szomszédos flamandul beszélõ vidéki területekkel való kapcsolat és a fla-
mandok XIX. századi bevándorlása erõsítette meg, míg a görög közösség Isztambulban
megõrizte a kapcsolatot a görög állammal a XIX. század második felében. A többi beván-
dorló csoport képes volt, és változó mértékben, de meg is õrizte a kapcsolatot a kulturá-
lis anyaországgal: néhány esetben ez fontos tényezõje volt az etnikai identitás megõrzé-
sének, miután a nemzetiségi migráció fõ szakasza abbamaradt.

Egy csoport etnikai identitására ugyancsak hatással lehet az egyének lakóhely-változ-
tató mozgása az új városi környezetben. A legtöbb csoport megkülönböztetett lakóhelyi
csoportokat hozott létre, de azok, akik felfelé irányuló mozgásukkal kimozdultak hagyo-
mányos területükrõl, azok megtapasztalhatták az etnikai identitás hiányát. Így a liverpoo-
li írek és a belfasti katolikusok felfelé irányuló mobilitása vezetett az általuk dominált te-
rületekrõl való kiköltözéshez és az etnikai identitás nyilvánvaló csökkenéséhez, bár a
brüsszeli flamand közösségben pont ellentétes tendenciák figyelhetõk meg a XIX. század
végén. A magas fokú mobilitás hagyománya, melyben a lakóhelyet egy hosszabb utazás
ideiglenes állomáspontjának tekintették, szintén csökkenthette az etnikai csoport kulturá-16
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lis koherenciáját. Vadsø , Liverpool és Trieszt a tengerentúli migráció egy-egy állomás-
pontja volt, bennük az etnikai közösségek állandóan változtatták összetételüket és tagjai-
kat. Ugyanígy a finnek Szentpéterváron hagyományosan magas szintû mobilitással ren-
delkeztek, ami kihathatott etnikai identitásukra.

A migráció kihatása

Maga a migrációs folyamat természete is jelentõs hatással van az etnikai identitásra, fõ-
leg ha nagy távolságra és szakaszokban történik. Kijelenthetjük, hogy a nagy távolság, a
szakaszos elõrehaladás nagyobb valószínûséggel vezet kulturális híguláshoz a bevándor-
ló csoporton belül és a tapasztalatok fokozatos elsajátításához, ami megkönnyíti a végsõ
asszimilációt. A nagy távolság megnehezíti a kapcsolat fenntartását a kulturális anyaor-
szággal és a visszatérést. A migráció kihatása kapcsolatban lehet a kisebbségi csoporton
belül létezõ viselkedési normákkal és elvárásokkal a migrációval szemben.

Avizsgált esettanulmányok legtöbbjében a migráció túlnyomóan rövid távú volt. Aleg-
hosszabb költözésre néhány zsidó (fõleg Triesztbe), finn és ír vállalkozott, és minden eset-
ben tanújelét találhatjuk annak, hogy a migráció szakaszokban történt. Így a Vadsø ba köl-
tözõ finneknek Észak-Finnország egy sor településén kellett átutazniuk, a megfelelõ
szaktudást és tapasztalatokat útközben megszerezve, míg az ír éhínségi bevándorlók el-
tölthettek némi idõt Belfastban vagy máshol Észak-Írországban, mielõtt Liverpoolba köl-
töztek. Bár az ilyen fokozatos mozgások elõsegítették a gazdasági asszimilációt, de nincs
bizonyíték arra, hogy kulturális hígulást okoztak volna. A területek, amelyeken áthalad-
tak, már magukban foglaltak tekintélyes közösségeket ugyanabból a kultúrából, így a
migráció fokozatos folyamata inkább erõsítette, mintsem gyengítette az etnikai identitást.

A különbözõ csoportoknak változatos migrációs reményeik voltak, és megállapíthat-
juk, hogy a Triesztbe és Krakkóba költözõ zsidók könnyebben elfogadták a migrációt,
mint néhány más csoport, mert megfelelt a közösség viselkedési normáinak. A mobilitás
és a bizonytalanság az egyéni viselkedés „kész ténynek vett” aspektusává vált, ami át-
adódott a csoport kultúrájának és folklórjának. Az egyéni viselkedés tehát erõsítette a
csoport kultúráját egy természeténél fogva nem biztonságos pozícióban. Valamivel ala-
csonyabb szintû intenzitással, de a finnek Vadsø ba és Szentpétervárra költözése szintén
egy olyan kultúrából eredt, ahol a mobilitás köznapi dolog volt, ezért a migráció a min-
dennapi tapasztalás és viselkedés normális része volt.

Más esetekben azonban a migráció melletti döntés nehéz és nyomasztó volt. A szlové-
niai vagy dél-írországi, viszonylag stabil vidéki területek bevándorlói még az olyan kis
távolságra való költözésrõl szóló döntést, mint amennyire Trieszt vagy Belfast volt is,
nagy fájdalommal hozták meg (bár néhány esetben volt példa a szezonális migrációra).
Minden egyén alaposan mérlegelte az elõnyöket és a hátrányokat, és csak az éhínség és a
vidék túlnépesedésének taszító ereje eredményezett tömeges migrációt. Azokban az ese-
tekben, ahol a migráció elõtt megvolt a szûkölködés és a viszontagságok közös tapaszta-
lata, ott a költözés folyamata átadódhatott a népi kultúrába, és a migráció egyéni cselek-
vése késõbb kialakíthatta a csoportidentitás központját a célterületen. Kisebbséget alkot-
ni egy idegen társadalomban valóban szolgálhatja a csoportidentitás emelkedését, és a
csoport kultúrája erõsebb lehet a migráció után, mint volt az anyaországban.
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A migráció strukturális hatásai és a kormány reakciója

A migráció folyamata fontos hatással volt mind a kiindulási, mind a célterületek társadal-
mi és gazdasági szerkezetére. Általánosságban, minél nagyobb és megkülönböztetettebb
a csoport, annál nagyobb a valószínû strukturális hatás. Ahol egy nagy és megkülönböz-
tetett csoportnak alapvetõ hatása volt a terület gazdasági, társadalmi és politikai szerke-
zetére, az a domináns csoport ellenséges reakcióit válthatta ki, mert veszélyeztetve érez-
ték magukat a kisebbségi csoport jelenléte által. Ahol ez a reakció a kisebbséggel szem-
beni diszkriminációban, erõszakban nyilvánult meg, vagy olyan intézkedésekben, ame-
lyekkel a nem domináns csoport tevékenységét igyekeztek szabályozni, a csoport etnikai
identitása megerõsödhetett, ahogy a csoport önvédelme érdekében egyre összetartóbb és
magába fordulóbb lett.

A 12 esettanulmányban a migráció strukturális hatása ott volt a legnagyobb, ahol a be-
vándorlók a teljes népesség nagy százalékát alkották és/vagy élesen elkülönültek a domi-
náns társadalomtól foglalkozásbeli és társadalmi jellemzõikben. Pontosan ez volt a hely-
zet a zsidók esetében Krakkóban, az íreknél Liverpoolban, a katolikusoknál Belfastban
és a szlovéneknél Triesztben. A többi példában, mint a finnek Szentpéterváron vagy a
szlovákok Pozsonyban és Budapesten, bár a bevándorló csoport meglehetõsen különbö-
zött, számuk túl kicsi volt ahhoz, hogy lényeges strukturális hatással legyenek.

A nem domináns csoportokkal kapcsolatos kormányzati reakciókat a 18. fejezet tár-
gyalta, de annyi sejthetõ, hogy a domináns társadalom és kormány reakciója egyenes
arányban volt a migrációs hullám strukturális kihatásaival és a nem domináns csoport
méretével. Néhány kisebbségi csoport, különösen az olyanok, mint a németek Prágában
vagy a görögök Isztambulban, akik nagy részben nem friss bevándorlók voltak, és akik
bizonyos státust szereztek a városukban, viszonylag erõs pozícióban voltak. Megpróbál-
hattak befolyást gyakorolni kultúrájuk védelme érdekében, de mint kisebbség, a hatal-
muk mindig korlátozott volt. Más nem bevándorló kisebbségek kevésbé voltak szeren-
csések: a flamandok Brüsszelben és a dél-karintiai szlovén lakosság helyzete a XIX. szá-
zad folyamán fokozatosan romlott. Egy viszonylagos hatalmi pozícióból olyan helyzet-
be jutottak, ahol a társadalomra gyakorolt strukturális hatásuk sokkal kisebb volt.

A nagy bevándorló csoportoknak eltérõ tapasztalataik voltak a XIX. században. A je-
lentõs strukturális hatás ellenére a zsidók Krakkóban és a szlovének Triesztben meglehe-
tõs hatalomra és autonómiára tettek szert városaikban, és képesek voltak törvényeket al-
kotni, hogy megvédjék kulturális identitásukat. Ezzel szemben a katolikusok Belfastban,
az írek Liverpoolban és a finnek Vadsø ban fõleg szegénységük és az intézményesített
diszkrimináció hatásai miatt képtelenek voltak ellenõrzést gyakorolni a sorsuk felett.
Ezekben az esetekben a kormány megpróbálta ellenõrizni és felhígítani a nem domináns
csoportok etnikai identitását. Mindazonáltal más csoportok, mint a finnek Szentpétervá-
ron, a zsidók Triesztben és a szlovákok Pozsonyban és Budapesten, nem váltottak ki ak-
kora ellenségeskedést, mert túl kevesen voltak ahhoz, hogy jelenlétük fenyegetõen has-
son, és néhány esetben végül integrálódtak a városi vezetésbe és engedményeket nyertek,
ami némi státust jelentett nyelvüknek, oktatásuknak és vallásuknak. A migrációs folya-
mat strukturális hatása így fontos befolyással volt arra, ahogy a kisebbségi csoportot fo-
gadták, és a domináns népesség és kormány reakcióira.
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Befejezés

A kötetben szereplõ esettanulmányok egyértelmûen illusztrálják azt a komplex kapcsola-
tot, ami a migrációs folyamat, valamint a nem domináns csoport erõs etnikai identitásá-
nak fejlõdése és fennmaradása között létezik. Európa különbözõ részeinek nagyon eltérõ
társadalmi, gazdasági és politikai körülményei megnehezítik a közvetlen összehasonlí-
tást, de lehetséges felvázolnunk néhány általánosítást, ami segít megértenünk a migráció
történeti hatásait a kisebbségi kultúrákra.

A migráció okainak és hatásainak vizsgálata után tanulmányoznunk kellene az egyes
csoportok nem-vándorlásának okait is. Miért maradtak a prágai németek, az isztambuli
görögök, a karintiai szlovének és a brüsszeli flamandok egy olyan közösségben, amely
egyre kevésbé volt vonzó számukra? A görögök és németek viszonylagos elit helyzete
képessé tette õket arra, hogy elégséges kontrollt gyakorolhassanak a közösségük felett,
amely elviselhetõvé teszi életüket, de a szlovének és a flamandok a XIX. század elõreha-
ladtával egyre inkább alárendelt kisebbséggé váltak szülõföldükön. Bár a flamandok a
XIX. század vége felé egyre inkább tudatában voltak pozícióvesztésüknek, megõrizték
erõs ragaszkodásukat a városhoz, és hittek egy erõs flamand karakterû Brüsszelben. Avá-
roshoz való erõs történelmi ragaszkodás legyõzte az elidegenedés és a szûkölködés foko-
zódó érzését.

A többi fõ migráns csoporttal kapcsolatban is feltehetjük ugyanezeket a kérdéseket.
Könnyen megmagyarázhatók az okok, amiért a katolikusok Belfastba, az írek pedig Li-
verpoolba költöztek, de miért maradtak ott a szegénység és a diszkrimináció ellenére? Az
írek XX. századi második migrációs hulláma nagy részben elkerülte Merseyside nyomott
munkaerõ piacát, de valószínûleg akkorra a katolikus ír közösség már olyan jól szerve-
zett volt, hogy a taszító és vonzó erõk egyensúlya már nem volt elég a katolikusok nagy
kivonulásának kierõszakolásához Belfastból vagy Liverpoolból. Idõvel az etnikai identi-
tás egybeolvadt a helyi identitással és a teljes városi közösség identitásával, ahol éltek.
Bár az írek Liverpoolban vagy a szlovének Triesztben 1940-re nem vesztették el teljesen
etnikai identitásukat, fél évszázaddal vagy többel a migráció fõ hullámai után, legalább
annyira azonosultak az õket befogadott közösséggel, mint a földdel, amit több generáci-
óval korábban elhagytak.

A migráció folyamata a nemzetállamok közötti kapcsolatokra is kihathatott. Néhány
városi közösséget a nemzeten belüli migráció hozott létre (pl. az írek Belfastban és Liver-
poolban), más esetekben a migráció országhatárokon keresztül haladt. Ahol a politikai
határok kérdésesek voltak, a migráció további többletet adott a szituációhoz. Pontosan ez
volt a helyzet Észak-Norvégiában, ahol a Finnországgal folyó határviták kihatottak a
Vadsøba költözõ finnek érzékelésére. A városi kisebbség és a domináns népesség konflik-
tusát nem szabad elkülöníteni a szélesebb társadalmi, gazdasági és politikai összefüggé-
sektõl. Sok esetben a nem domináns csoport pozíciója egy városi területen egyszerûen a
tágabb nemzeti és nemzetközi folyamatok visszaverõdése volt. A város egy szélesebb
társadalom mikrokozmosza volt, a városokba való beköltözés a XIX. században egysze-
rûen a városi porondra összpontosította a figyelmet.

(Fordította: Koronczai Barbara)
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